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 2 (003) ائدةسورة امل-أضواء البيان

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
 .الرحيمبسم هللا الرحمن 

ن لهم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعي ،العالمين الحمد هلل رب   
 بإحسان إلى يوم الدين:

 ين:"مسائل تتعلق بالمسح على الخف :-هللا تعالى هرحم-قال الشيخ محمد األمين الشنقيطي 
يعة  والحضر، وقال الشاألولى: أجمع العلماُء على جواز المسح  على الُخفَّين في السفر  

مالٍك  والتحقيق عن ،والخوارج: ال يجوز، وحكى نحوه القاضي أبو الطَّيب عن أبي بكر بن داود
لمنع افر، وقد ُروي عنه القوُل بجواز المسح  على الخف   في الحضر  والسَّ  ل   أصحابهوجُ 

 .مطلقا"
 طالب:.................

 .، محمد بن داود الظاهري دبن داود الظاهري محمامقصود الال، 
فر دون الحضر. قال وقد ُروي عنه المنع مطلق  " لبر: ال بن عبد ااا، وُروي عنه جوازه في السَّ

مصرحة  أنكرها أكثر أصحابه، والروايات الصحيحة عنه ا أنكره إال مالك ا في روايةأعلم أحد  
نَّة، ، وجميع أهل الس  هوموطأه يشهد للمسح في الحضر والسفر، وعليه جميع أصحابه، بإثبات

 .."لس  : أن الغُ ا، وظاهرها المنع، وإنما معناه"العتبية"اجي: رواية اإلنكار في وقال الب
 .لالَغس  

بن وهب: آخر ما فارقت مالك ا على المسح في الحضر اأفضل من المسح، قال  ل"الَغس  
فر، وهذا هو الحق  الذي ال شكَّ فيه، فما قاله  فعن مالك من جواز بن الحاجب اوالسَّ ر ه في السَّ

 ،-صلى هللا عليه وسلم - النَّبيعن دون الحضر غير صحيح؛ ألن المسح على الخف متواتر 
روى و قال الزرقاني في شرح "الموطأ": وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة، 

على الخفين،  حدثني سبعون من الصحابة بالمسح :أبي شيبة وغيره عن الحسن البصري بن ا
 .انتهى

المنذر في كتاب " اإلجماع "، إجماع العلماء  بناوقال النووي في شرح "المهذب ": وقد نقل 
 -النَّبيعلى جواز المسح على الخف، ويدل عليه األحاديث الصحيحة المستفيضة في مسح 

ة، فمن في الحضر والسفر، وأمره بذلك وترخيصه فيه، واتفاق الصحاب -صلى هللا عليه وسلم
بعدهم عليه. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: روينا جواز المسح على الخفين عن عمر، وعلي، 
وسعد بن أبي وقاص، وعبد هللا بن مسعود، وعبد هللا بن عباس، وحذيفة بن اليمان، وأبي 
أيوب األنصاري، وأبي موسى األشعري، وعمار بن ياسر، وجابر بن عبد هللا، وعمرو بن 

س بن مالك، وسهل بن سعد، وأبي مسعود األنصاري، والمغيرة بن شعبة، والبراء العاص، وأن
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 3 اخلضري معالي الشيخ عبد الكريم

وجابر بن سمرة، وأبي أمامة الباهلي، وعبد هللا بن الحارث بن  ،بن عازب، وأبي سعيد الخدري 
 ..زءجُ 

 .ءَجز  
 .-رضي هللا عنهم-وأبي زيد األنصاري  َجزء،"وعبد هللا بن الحارث بن 

ي كتب وأحاديثهم معروفة ف ،غير هؤالء الذين ذكرهم البيهقي الصحابة: ورواه خالئق من قلتُ 
 السنن وغيرها. 

بادة عُ و على بن مرة، ة، ويَ قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وسلمان، وبريدة، وعمرو بن أميَّ 
 ريك، وأسامة بن زيد، وصفوان بن عسال، وأبي هريرة، وعوف بنبن الصامت، وأسامة بن ش  

 مر، وأبي بكرة، وبالل، وخزيمة بن ثابت. ع بنامالك، و 
  -حدثني سبعون من أصحاب رسول هللا المنذر: وروينا عن الحسن البصري، قال: بناقال 

 كان يمسح على الخفين.  -صلى هللا عليه وسلم-، أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم
  انتهى. .خالفالمبارك، قال: ليس في المسح على الخفين  بناقال: وروينا عن 

مسح على  -صلى هللا عليه وسلم -وقد ثبت في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أنه 
، وثبت في الصحيح من -صلى هللا عليه وسلم-الخف في غزوة تبوك، وهي آخر مغازيه 

شك  مسح على الخف، وال -صلى هللا عليه وسلم- النَّبيحديث جرير بن عبد هللا البجلي أن 
نما كان : إأنهم لما قالوا لجرير :آية المائدة كما تقدم، وفي سنن أبي داود أن ذلك بعد نزول

 . : ما أسلمت إال بعد نزول المائدة، قالذلك قبل نزول المائدة
 وهذه النصوص الصحيحة التي ذكرنا تدل على عدم نسخ المسح على الخفين، وأنه ال شك في

 . "لبتةأمشروعيته، فالخالف فيه ال وجه له 
ه وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحاب ،هلل رب العالمين الحمد

 أجمعين.
ولى هذه المسائل إثبات ، أ  مسائل تتعلق بالمسح على الخفَّين: -رحمه هللا تعالى–يقول المؤلف 

ما هو هم بعضهم ك، في فَ مشروعية المسح على الخفين، وأنه جاء به الكتاب على قراءة الجر  
نَّة المتواترة الثابتة عن  عليه – النَّبيالقول الثالث من األقوال التي مضت، وأيضا جاءت به السُّ

مرويٌّ عن جمٍع غفير من هو بطرٍق كثيرة متباينة سالمة من القوادح والعلل، و  -الصالة والسالم
ى قريب المائة، وزاد بعضهم إلى أن أوصلهم إل ،الصحابة، في كالم الحسن البصري أنهم سبعون 

جمع المن الصحابة و جمع عليها بهِذه األسانيد الكثيرة المتباينة، نَّة من السنن الم  وندر أن تثبت س  
 ذكرغفير الذين منهم العشرة المبشرون بالجنَّة، ولكن لمَّا كان الخالف مع طوائف مبتدعة ال

يثبت ممن يعتد بقولهم من أهل المسألة أهل العلم في كتب العقائد؛ ألن الخالف مع مبتِدع، ولم 
ولكن لم يثبته كبار أصحابه وأتباعه،  ،قل عن مالكالعلم أنه أنكر المسح على الخفين. نعم، ن  
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 4 (003) ائدةسورة امل-أضواء البيان

، الشيعة معروف رأيهم وأنهم يقولون بالمسح على "ال يجوز: "وقالت الشيعة والخوارجيقول: 
 ،فهم يمسحون على القدم ة؛نَّ لس  ابتدع كان في مقابل بدعته نفٌي  القَدم، في مقابل ذلك من

، والخوارج: الذين  يرون نَّة، وهم ال منهجهم عدم االحتجاج بالسُّ من ويمنعون المسح على الخفِ 
اللع ذلك في كتاب هللا، وهذا جارٍ   .-نسأل هللا العافية -لى طريقتهم ومنهجهم، وكلهم ض 

قيق د الظاهري قال: والتحنحوه القاضي أبو الطيب بن الباقالني عن أبي بكر بن داو  حكىو "
 ومن روى عنه ."عن مالٍك وجل   أصحابه: القول بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر

ل الغَ  وهسل أفضل عنده، عدم المسح على الخف فإنما يريد بذلك أنَّ الغَ  فال  ،سل عليهيفضِ 
 سل أفضل.داعي للمسح حينئذ ما دام الغَ 

 بجواز المسح على الخف في الحضر والسفر"القول ابه "والتحقيق عن مالك وجل أصحقال: 
 بل هو نجم السنن ،فهو إمام -رحمه هللا–كغيره من األئمة، وهذا هو الالئق به  ا.مطلق  يعني: 

ا مبل  ،كما قال أهل العلم، ونجم السنن ال يليق أن ي نَسب إليه قوٌل يخالف ما استفاض من السنن
ألنه رخصة ي ترخَّص به  ؛-يعني: للحاجة–السفر دون الحضر  تواتر منها. ورو ي عنه: جوازه في

بجواز المسح للحضر والسفر،  دون الحضر، لكن الثابت عنه القول ي موطن الحاجة هو السفرف
 . كغيره
ٍة أنكرها إال مالكا في رواي يعني أنكر المسح على الخفينبن عبد البر: ال أعلم أحد أنكره. اقال 

كور في . وهو المذكور في الموطَّأ، ومذة الصحيحة عنه مصر  حٌة بإثباتهأكثر أصحابه. والرواي
الموطأ عن اإلمام كمالك. يعني المصنَّف مباشرة من اإلمام مالك بدون نقل. هذا هو المنقول 

الباجي  كما قال، رواية اإلنكار وجميع أهل السنة -أصحاب مالك- وعليه جميع أصحابهعنه، 
ل أفضل من المسح.المنع، وإنما معناهوظاهرها افي "العتبية"  لغسل ومناها: أن ا : أن الَغس 

وإذا كان الغسل أفضل من المسح، صار المسح  نكار،ليس معناها اإلأفضل من المسح، و 
و معنى ه، فيكون هذا ، فإنَّه ال ي نصح به وال ي وجه إليه، وال ي رَشد إليه ما دام مفضوال  مفضوال  

يه ضعف، التوجيه فيه ضعف. ولكن مادام جميع أصحابه على ثبوت مع أنه ف ،رواية اإلنكار
 الخفين، والقول به كسائر األئمة فال مجال ألحٍد أن يتكلم في المسح على ،المسح على الخفين

 لكن المتون التي تدرس للطلبة عند المالكية، ما الذي فيها؟
 ...............طالب:

 ؟نعم
 ............طالب:

 نعم.
 ..............طالب:

 الجلد، كما تقدم، كما تقدم يشترطون الجلد.
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 5 ضرياخل معالي الشيخ عبد الكريم

، وقد يتوجه على نوع من الخفاف. النفي، فتحمل صود: أنه قد يتوجه المسح على حالالمق
ة أو على نوع معين من الخفاف ال يراه اإلمام مالك، الرواية التي س   ئل فيها عن واقعة خاصَّ

ال سيما أصحاب الروايات  ال التي تنسب ألهل العلمفالسامع يظنها مطَّرَدة، وكثير من األقو 
ذهب ويكون فيها تقييد، وأهل الم ،يكون فيها إثبات، يكون فيها إطالقو  ،يكون فيها نفي المتعددة،

يتعاملون مع نصوص إمامهم كتعاملهم مع النصوص الشرعية من القرآن والسنة، فيعملون 
 ألنه ؛ألنه مقدم على المطلق، ويعملون بالخاص ؛دحكم الناسخ، ويعملون بالمقيببالمتأخر؛ ألنه 

 مقدم على العام، وهكذا. 
فت حمل  ،وهكذا قرر أهل العلم من أتباع المذاهب، فقد توجد رواية عن اإلمام فيها نوع إطالق

هذا  فال بد من مالحظة ا،وبعضها متأخر   اعلى الروايات األخرى المقيَّدة، وقد يكون بعضها متقدم  
لنستطيع أن نعرف  ؛تعامل مع نصوص األئمةهب اإلمام. ال بد من أن نعرف كيف ي  لمعرفة مذ

معروف في المذاهب  كما هو والبعض اآلخر على حال أخرى  على حال، كيف نحمل بعضها
 كلها.

ر ما فارقت عليه مالك  وقال:  ا على المسح بالحضر آخر ما فارقت مالك   -بن وهبا-ا آخ 
بن الحاجب عن اإلمام مالك في جوازه في اما قاله فال شك فيه،  وهذا هو الحق الذي والسفر.
بن الحاجب عن اإلمام مالك في جوازه في السفر دون الحضر افما قاله  ،الحضردون السفر 

آخر ما  ىإل -عليه الصالة والسالم– النَّبيغير صحيح؛ ألن المسح على الخف متواتر عن 
لبيهقي عن عدد كبير من الصحابة أنهم يرون المسح وما قال ا ،قال. وهذا كالم معروف ومقرر

حدثني سبعون  . الحسن قال:-عليه الصالة والسالم– النَّبيا إلى نه مرفوع  و ويرو  ،على الخفين
كان  -صلى هللا عليه وسلم-، أن رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم - النَّبيمن أصحاب 

 فر وحضر. سبإطالق، دون تقييد ب يمسح على الخفين.
يناح في هذا اللفظ يقول: ر  صالبن الاه ر . والذي اختاالمبارك بنا: وروينا عن قال ينا عن و ِ . ر  وِ 

 الصالح قال: ليس بالمسح على الخفين اختالف.  بنا
ن المائدة نسخت المسح على الخفين، هذا مردود بأن جرير بن عبد هللا أسلم بعد والقول: بأ

 .مسح على الخفينالمائدة، وروى ال
قالت والمسح على الخف أيهما أفضل؟ ف ،لج  المسألة الثانية: اختلف العلماء في غسل الر   "

جل أفضل من المسح على الخف، بشرط أن ال يترك المسح جماعة من أهل العلم: غسل الر   
 بناعن الرخصة في المسح، وهو قول الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة، وأصحابهم، ونقله  رغبة  

ورواه البيهقي عن أبي أيوب  ،-رضي هللا عنهما-بن الخطاب وابنه  عن عمرالمنذر 
 األنصاري.
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في  -صلى هللا عليه وسلم- النَّبيوحجة هذا القول أن غسل الرجل هو الذي واظب عليه 
 ."األوقات، وألنه هو األصل، وألنه أكثر مشقة معظم

 صدقة من هللا فلتقبلو هللا،  ومنهم من يرجح القول الثاني: وهو أن المسح أفضل؛ ألنه رخصة من
ه كما يكره أن ت نتهك محارمهصدقته، وهللا يحب أن تؤتى ر    .خص 

به و وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل، وهو أصح الروايات عن اإلمام أحمد، "
 قال الشعبي، والحكم، وحماد.

ت حديث المغيرة بن في بعض روايا - عليه وسلمصلى هللا-واستدل أهل هذا القول بقوله 
 .«بهذا أمرني ربي»شعبة: 

مسح  -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا  ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن
 ".«بهذا أمرني ربي عز وجل ،بل أنت نسيت»على الخفين، فقلت: يا رسول هللا أنسيت؟ قال: 

 .ين كما أمره بغسل الرجلينيعني أمره بالمسح على الخف
 في حديث صفوان بن عسال اآلتي إن شاء هللا -صلى هللا عليه وسلم-أيضا بقوله استدلوا و "

 الحديث. «أن نمسح على الخفين -صلى هللا عليه وسلم  -أمرنا رسول هللا »تعالى: 
 .قالوا: واألمر إذا لم يكن للوجوب، فال أقل من أن يكون للندب

 –يمالق بناهذه المسألة عندي، هو ما ذكره  : وأظهر ما قيل في-عفا هللا عنه-قال مقيده  
لم  -سلمو صلى هللا عليه  - النَّبي، وهو أن -رحمه هللا– ، وعزاه لشيخه تقي الدين-رحمه هللا

يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما، ولم 
لخف ليمسح عليه، وهذا أعدل ل القدمين، ولم يلبس اينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين غسَ 

 انتهى.األقوال في هذه المسألة، 
 ."اويشترط في الخف: أن يكون قوي  

 ف،األرفق بحال المكلَّ  وهكذا في الرخص المرجح عند كثير من أهل العلم: األرفق بحال المكلَّف،
له رفق بحااأل ،أو الغسل ،فأيهما أيسر له الجمع أو التوقيت، األرفق بحاله هو األولى، أو المسح

نَّة. هو األولى.  ما نقول: يلبس ليمسح، وال يخلع ليغسل، األرفق به هو السُّ
 ...................طالب:

 ال ال ال.
 .................طالب:

 ؟ماذا
 .............طالب:

لم والدين دين تكاليف، دين تكليف، والمس ،ال لذاتها، لكن هي تابعة لعبادة، هنا هي تابعة لعبادة
هذه الكلفة والمشقة في ديننا و هذا األصل.  -وهي المشقة–مكلَّف، والتكليف إلزام ما فيه كلفة 
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نا تيسير وتسهيل ورفع للحرج ورفع لآلصار واألغالل الموجودة عند من تقدم، يعني: كون أن
وقد يكون بعض األوقات فيه مشقة، وقد يكون تحصيل  ،خمس صلوات في هذه األوقات نصلي

ِصفت به هذه األمَّةو شروط فيه مشقَّة، بعض ال مم بخالف األ ،هذا لن يخرج عن التيسير الذي و 
ا، فيه ما فيه كلفة ومشقة زائدة على ذلك، فيه ما ال ي طاق أحيان  السابقة التي كلِ فت بشيء م

التوسط  وفيه أغالل، ال ي طيقها كثير من الناس، فديننا دين اليسر، والسهولة، ودين ،آصار
 .غلو ال إفراط وال تفريط وكس وال شطط، ال عتدال الذي الواال

 ط   يمكن تتابع المشي فيه في مواضع النزول، وعند الح اويشترط في الخف: أن يكون قوي  "
ادة والترحال، وفي الحوائج التي يتردد فيها في المنزل، وفي المقيم نحو ذلك، كما جرت ع

  البسي الخفاف.
  ."اان الخف مخرق  المسألة الثالثة: إذا ك

 ............طالب:
 نعم؟

 ............طالب:
 ؟انعالم ما

 .............طالب:
 من مكان إلى مكان. بهاالجوارب تثبت بنفسها وينتقل 

 ................طالب:
 يخرج؟ أن  انعالم ما؟ انعالم ما

 ..........طالب:
 أن يمشي من البيت إلى المسجد بالجوارب؟ انعالم ما
  غير معهود. الب:ط

وال تحتاج إلى شد وينتقل اإلنسان من  هذا ما يمنعه، والجوارب تثبت بنفسها غير معهود، ال
مشى في  أوبالخف أو بقدميه التي يغسلها مشى في شوك  ىمكان إلى مكان مناسب، لو مش

كن بنفسه ويم ال، األصل مادام يثبت   ،شوك. الألنك تمشي ب ؛له: ال تغسل رجليك شيء قال
 تتابع المشي فيه بدون شد  هذا شرطه.

 نعم.
فذهب  ا، ففي جواز المسح عليه خالف بين العلماء،ق  المسألة الثالثة: إذا كان الخف مخرَّ "

ن أقل ز المسح عليه، وإن كامالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجُ 
د لى أن الثلث آخر حد اليسير، وأول حمن ذلك جاز المسح عليه، واحتجوا بأن الشرع دل ع

 الكثير.
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 ."وقال بعض أهل العلم: ال يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من القدم
 هر من المفروض غسله، فرضه الغسل.ألن ما ظهر من المفروض فرضه الَغسل، ألن ما ظ

بأن  أهل هذا القولواحتج  عمر بن راشد.وبه قال أحمد بن حنبل، والشافعي في الجديد، ومَ "
المنكشف من الرجل حكمه الغسل، والمستور حكمه المسح، والجمع بين المسح والغسل ال 

له  يجوز، فكما أنه ال يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في األخرى، ال يجوز
 غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقي منها.

ير. الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغوذهب اإلمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن 
 وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثالثة أصابع.

 ."ل األصاغر، وقيل: من أصابع اليدجُ قيل: من أصابع الر  
 من أصابع الرِ جل األصاغر، ما هو بالرَّج ل. 

لمسح جوز اوقال بعض أهل العلم: ي ل األصاغر، وقيل: من أصابع اليد.جقيل: من أصابع الر   "
 "على جميع الخفاف، وإن تخرقت تخرقا كثيرا ما دامت يمكن تتابع المشي فيها

ل تجري عليها األحكام، لكن القول بأن ما ظهر من الرِ ج، واسمها باٍق من رآها قال: هذه خ ف  
ه  الغ سل  عم.. نسل ه، وما استتر بالخ فِ  ي مَسحالرِ جل إذا بدا منها شيء يجب غَ  ،قول حاسم فرض 

 المنذر عن سفيان الثوري، وإسحاق، ويزيد بن هارون، وأبي ثور. بناونقله  "
لقدم، مسح عليهما ما تعلقا باأكبرى عن سفيان الثوري، أنه قال: وروى البيهقي في السنن ال

 .المهاجرين واألنصار مخرقة مشققة وإن تخرقا، قال: وكانت كذلك خفاف
ري، وقال البيهقي: قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا، وهذا القول الذي ذكرنا عن الثو 

 "-رحمه هللا– تيمية بنومن وافقه هو اختيار الشيخ تقي الدين 
حابة من المهاجرين  من العلماء من عنده المسح على الخفي ن وهو مخرق، ويقول: أن ِخفاف الصَّ

 حالهم كانت ضعيفة. نعم.واألنصار ال تسلم من خروق؛ ألن 
 -صلى هللا عليه وسلم-المنذر: وبقول الثوري أقول، لظاهر إباحة رسول هللا  بناوقال "

وهو  نقله عنه النووي وغيره،انتهى. المسح على الخفين قوال عاما يدخل فيه جميع الخفاف. 
 قوي.

جله. هذا وعن األوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه، وعلى ما ظهر من ر 
 حاصل كالم العلماء في هذه المسألة.

شي وأقرب األقوال عندي، المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع الم
فيه إلطالق النصوص، مع أن الغالب على خفاف المسافرين، والغزاة عدم السالمة من 

 "التخريق، وهللا تعالى أعلم.
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ح على اء في جواز المسح على النعلين، فقال قوم: يجوز المسلمسألة الرابعة: اختلف العلما"
، منها النعلين بأحاديث النعلين وخالف في ذلك جمهور العلماء، واستدل القائلون بالمسح على

عن  حدثنا عثمان أبي شيبة، عن وكيع، عن سفيان الثوري،قال: ما رواه أبو داود في سننه، 
 روان، عن هزيل بن شرحبيل، عن المغيرة بن شعبة:أبي قيس األودي، هو عبد الرحمن بن ث

د: ، قال أبو داو «توضأ ومسح الجوربين والنعلين - صلى هللا عليه وسلم -أن رسول هللا »
 - النَّبيألن المعروف عن المغيرة، أن  ؛حمن بن مهدي ال يحدث بهذا الحديثوكان عبد الر 

 حديث البيهقي.مسح على الخفين، وروى هذا ال -صلى هللا عليه وسلم 
ثم قال: قال أبو محمد: رأيت مسلم بن الحجاج ضعف هذا الخبر، وقال أبو قيس األودي، 

 "يرةة الذين رووا هذا الخبر عن المغوهزيل بن شرحبيل: ال يحتمالن مع مخالفتهما األجلَّ 
ثق، باألو  من المعروف أنه إذا خالف الرَّاوي من هو أوثق منه فإنه ال ي عتد بروايته؛ ألن العبرة

خالفا ما لم ي   ع المخالفة: بمعنى: أنهما لو رَوواوثق منهما، وهما ال ي حتمالن مفا من هو أوقد خال
، أو فيه فإن روايتهما حينئذ تكون مقبولة، أما مع مخالفتهما فإنهما حينئذ ي حكم عليها بالنكارة

 الشذوذ على خالٍف بين الشاذ والمنكر. نعم.
هذه  كرتُ خفين، وقال: ال نترك ظاهر القرآن بمثل أبي قيس وهزيل، فذَ فقالوا: مسح على ال" 

الحكاية عن مسلم ألبي العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي، فسمعته يقول: علي بن 
شيبان يقول: سمعت أبا قدامة السرخسي يقول: قال عبد الرحمن بن مهدي: قلت لسفيان 

و ضعيف أما قبلته منك، فقال سفيان: الحديث الثوري: لو حدثتني بحديث أبي قيس عن هزيل 
 نتهى.واه، أو كلمة نحوها، ا

ديث، وروى البيهقي أيضا عن عبد هللا بن اإلمام أحمد بن حنبل أنه قال حدثت أبي بهذا الح
فقال أبي: ليس يروى هذا إال من حديث أبي قيس، قال أبي: إن عبد الرحمن بن مهدي، 

بة يضا عن علي بن المديني أنه قال: حديث المغيرة بن شعيقول: هو منكر، وروى البيهقي أ
 "رحبيلشفي المسح رواه عن المغيرة أهل المدينة، وأهل الكوفة، وأهل البصرة، ورواه هزيل بن 

 هل البصر يعني المسح على الخفين. نعم.رواه أهل المدينة وأهل الكوفة وأ  يعني
 .ل: ومسح على الجوربين، وخالف الناسعن المغيرة، إال أنه قاورواه هزيل بن شرحبيل  "

 "وروي أيضا عن يحيى بن معين، أنه قال في هذا الحديث: الناس كلهم يروونه على الخفين
 من غير زيادة النعلين، يعني من غير زيادة النعلين. نعم.

بن مهدي كان ال غير أبي قيس، ثم ذكر أيضا ما قدمنا عن أبي داود من أن عبد الرحمن "
مسح على  -صلى هللا عليه وسلم- النَّبين المعروف عن المغيرة أن أل  ؛ا الحديثيحدث بهذ

 صلى- النَّبيعن أبي موسى األشعري، عن وي هذا الحديث أيضا الخفين، وقال أبو داود: ورُ 
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ن البيهقي مراد أبي داود بكونه غير متصل وليس بالقوي وال بالمتصل، وبيَّ  -هللا عليه وسلم
 ألنه روايٌة" إنما هو ؛اتصالهم وغير قوي، فعدُ 

 ألن راويه، ألن راويه عن أبي موسى
: يه عن أبي موسى األشعري هو الضحاك بن عبد الرحمن، قال البيهقيراو   ألنَّ "إنما هو 

; ألن في إسناده بت سماعه من أبي موسى، وعدم قوتهوالضحاك بن عبد الرحمن: لم يث
 .انتهىن ضعيف، عيسى بن سنان، قال البيهقي: وعيسى بن سنا

كور ن الحديث، واعترض المخالفون تضعيف الحديث المذ: لي   "التقريب"حجر في  بنوقال فيه 
أقل في المسح على الجوربين والنعلين، قالوا: أخرجه أبو داود، وسكت عنه، وما سكت عنه ف

 "قالوا: درجاته عنده الحسن
ل كثير في ما اطلع عليه من رسالته أله بناألنه يقول: ما سكتُّ عنه فهو حسن في روايٍة ذكرها 

ة و"المستفيض" قال: ما سكتُّ عنه فهو صالح. فهو صالح. والصالحيَّة أعم أن تكون  مكَّ
لم ، لكنها تصل ح  لالعتبار، وإن لالحتجاج أو لالعتبار، بدليل أنه سكت عن أحاديث ضعيفة

 نعم. تصلح لالحتجاج.
 من المهدي.بن داود ذكر قال: عبد الرحالكن  طالب:

 وين؟
بد عقال أبو داود وكان عبد الرحمن المهدي ال يحدث بهذا الحديث، كأنه يميل لقول  طالب:

 الرحمن المهدي.
 ه.و ضعف

 نعم. طالب:
 نعم؟

 ............طالب:
بذكره لقول عبد الرحمن المهدي أنه لم يسكت على فرض أنه سكت وما بيَّن ضعفه أنهم يعني 

 م.هذه القاعدة عنده. نع
معين،  بناقه حبان، وقال الترمذي: حسن صحيح، قالوا: وأبو قيس وثَّ  بناقالوا: وصححه "

جلي: ثقة ثبت، وهزيل وثقه العجلي، وأخرج لهما معا البخاري في صحيحه، ثم إنهما وقال الع  
بطريق مستقل غير معارض،  ا، بل رويا أمرا زائدا على ما روو لم يخالفا الناس مخالفة معارضة

لضحاك بن عبد الرحمن من أبي مل على أنهما حديثان قالوا: وال نسلم عدم سماع افيح
ألن المعاصرة كافية في ذلك كما حققه مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه; وألن  ؛موسى

 بناقه : سمع الضحاك من أبي موسى، قالوا: وعيسى بن سنان، وثَّ "الكمال"عبد الغني قال في 



 

 

 

 

 

 

1
1 
 

11 

 11 ضرياخل معالي الشيخ عبد الكريم

حديثا في سنده عيسى بن سنان هذا،  "الجنائز"أخرج الترمذي في  فه غيره، وقدمعين وضعَّ 
 ...نهوحسَّ 

ال ي سلَّم أن ما جاء من زيادِة كلمٍة أو جملة في حديٍث أضرب عن ذكرها األئمة، إنها ليست 
تضعيٌف لها،  ؛مخالفة، إنها ليست مخالِفة، وإعراض الشيخين عن ذكر جملٍة أو كلمٍة في حديث

جاري على قول من يقول أنَّ رة ذكرت في كتب "المصطلح" وإن كان هذا الكالم ولهذا أمثلة كثي
اعدة لكن ليست هذه القاعدة على إطالقها، ليست هذه القو يادة، والزيادة من الثقة مقبولة، ز ِ هذه 

 على إطالقها. نعم.
 يحعمر الثابت في الصح بناويعتضد الحديث المذكور أيضا بما جاء في بعض روايات حديث "

بك أحدا من أصحا أن عبيد بن جريج قال له: يا أبا عبد الرحمن رأيتك تصنع أربعا لم أرَ 
عال يصنعها، قال: ما هن؟ فذكرهن، وقال فيهن: رأيتك تلبس النعال السبتية، قال: أما الن

عر شيلبس النعال التي ليس فيها  -صلى هللا عليه وسلم  -فإني رأيت رسول هللا  السبتية،
 ..يها، فأنا أحب أن ألبسهايتوضأ فو 

بت: الحلق، السَّ  ِلق شعرها، وجاء في "الخوارجبت: الحلق، السَّ سيماهم  :"النِ عال السبتيَّة: التي ح 
 التسبيت، أو التسبيت، ومعناه: حلق الشعر. نعم.

 بن قال البيهقي، بعد أن ساق هذا الحديث بسنده: ورواه البخاري في الصحيح، عن عبد هللا"
ن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى، ورواه جماعة عن سعيد المقبري، ورواه يوسف ع

قال  -دوهو محل الشاه- عجالن عن المقبري، فزاد فيه: ويمسح عليها بنعيينة عن  بنا
يمسح و البيهقي: وهذه الزيادة وإن كانت محفوظة فال ينافي غسلهما، فقد يغسلهما في النعل، 

 عليهما.
زيد  المذكور أيضا في المسح على النعلين بما رواه البيهقي بإسناده عن ويعتضد االستدالل

ل: بن وهب، قال: بال علي، وهو قائم ثم توضأ، ومسح على النعلين، ثم قال: وبإسناده قاا
 بال علي وهو قائم ثم توضأ ومسحبن كهيل، عن أبي ظبيان، قال:  حدثنا سفيان عن سلمة

 .على النعلين ثم خرج فصلى الظهر
ه بما روا وأخرج البيهقي أيضا نحوه عن أبي ظبيان بسند آخر، ويعتضد االستدالل المذكور

، البيهقي أيضا من طريق رواد بن الجراح، عن سفيان، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار
 .توضأ مرة مرة، ومسح على نعليه -مصلى هللا عليه وسل-أن رسول هللا عباس:  بناعن 

 ثقات رووهاد بن الجراح، وهو ينفرد عن الثوري بمناكير هذا أحدها، والروَّ  ثم قال: هكذا رواه
 عن الثوري دون هذه اللفظة.

 وروي عن زيد بن الحباب عن الثوري هكذا، وليس بمحفوظ، ثم قال: أخبرنا أبو الحسن بن
 "ثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعيحدسليمان بن أحمد الطبراني،  ناعبدان، أنبأ
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 أحمد؟  كعند
 .حدثنا إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي

 ما عندنا أحمد، تأكدوا.
 إبراهيم بن عمر؟ طالب:
 ............طالب:

 هاه؟ إبراهيم بن عمر الوكيعي، فيه أحمد؟
 هذه النسخة فيها أحمد. طالب:

حب نتأكد، طلِ عوها من على األجهزة، سليمان بن أحمد الطبراني هو اإلمام المعروف صاإي 
  ."المعاجم"

 ................طالب:
 إبراهيم بن أحمد بن عمر الوكيعي، نعم.

لى هللا ص- النَّبيأن ان فذكره بإسناده: ثنا سفيحدثنا زيد بن الحباب، حدحدثني أبي، قال: " 
 . انتهى.مسح على النعلين -عليه وسلم

 الداوردي" عزيزقال البيهقي بعد أن ساقه: والصحيح رواية الجماعة، ورواه عبد ال
 .وردي  ارَ الدَّ 

فيها و ا على الرجل رش  »وردي، وهشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، فحكيا في الحديث: رَ االدَّ "
 ا في النعل.موذلك يحتمل أن يكون غسله، «النعل

فقد رواه سليمان بن بالل، ومحمد بن عجالن، وورقاء بن عمر، ومحمد بن جعفر بن أبي 
 ، فحكوا في الحديث غسله رجليه، والحديث حديث واحد.كثير، عن زيد بن أسلم

ش والعدد الكثير أولى بالحفظ من العدد اليسير، مع فضل حفظ من حفظ فيه الغسل بعد الر 
 "على من لم يحفظه، ويعتضد االستدالل المذكور

 يقول: العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. نعم.في "األم"  -رحمه هللا–الشافعي  واإلمام
 ،ا، أخبرنا أبو علي الروذباري أيضا بما رواه البيهقي أيضويعتضد االستدالل المذكور "

 أخبرنا.
وسى، ثنا مسدد، وعباد بن محد قال: ثنا أبو داود،حدقال: أبو بكر بن داسة،  خبرناأ قال: 

وس رني أوس بن أبي أثنا هشيم، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، قال عباد: قال: أخبحدقاال: 
 .توضأ ومسح على نعليه وقدميه -سلمصلى هللا عليه و -رأيت رسول هللا قفي قال: الث

ن يعلى بن ، ورواه حماد بن سلمة ع-صلى هللا عليه وسلم-وقال مسدد: إنه رأى رسول هللا 
 .توضأ ومسح على نعليه -لمصلى هللا عليه وس-أن رسول هللا الثقفي:  عطاء، عن أوسٍ 
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قال ثنا يونس بن حبيب، حدقال عبد هللا بن جعفر،  قال أخبرنا ،كور أخبرناه أبو بكر بن فَ 
 ثنا حماد بن سلمة، فذكره.حدقال ثنا أبو داود الطيالسي، حد

 كالم البيهقي. انتهىوهذا اإلسناد غير قوي، وهو يحتمل ما احتمل الحديث األول، 
 به، ومنها تجوال يخفى أن حاصله أن أحاديث المسح على النعلين منها ما هو ضعيف ال يح

 غسل رجليه في النعلين. -صلى هللا عليه وسلم-ما معناه عنده: أنه 
ر، عم بنثم استدل البيهقي على أن المراد بالوضوء في النعلين غسل الرجلين فيهما بحديث 

عليه  صلى هللا-ا النعال السبتية فإني رأيت رسول هللا أمَّ  الثابت في الصحيحين، أنه قال:
 .ىهـنتا .عال التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسهايلبس الن -وسلم

 "..عمر بناومراد البيهقي أن معنى قول 
 ............طالب:

 . نعم.، ما يمنعإصبعهيكون في ما سعى، ويغرقهما بالماء، كما قد يتوضأ وخاتمه في 
قي كرها البيهعيينة التي ذ بناة منا روايأنه يغسل رجليه فيها، وقد علمت أنا قدَّ  :ويتوضأ فيها"

 .ويمسح عليها: عجالن، عن المقبري، وفيها زيادة بناعن 
في منع المسح على النعلين والجوربين: واألصل وجوب غسل  -رحمه هللا-وقال البيهقي 

ين وال الرجلين إال ما خصته سنة ثابتة، أو إجماع ال يختلف فيه، وليس على المسح على النعل
 انتهى.ن واحد منهما، على الجوربي

 صلى هللا- النَّبيبثبوت المسح على الجوربين والنعلين، عن  -من جهة المخالفين-جيب وأُ 
 نه من حديثح المسح على الجوربين والنعلين، وحسَّ قالوا: إن الترمذي صحَّ  -عليه وسلم

ح ن المسحبا بناح ا من حديث الضحاك عن أبي موسى، وصحَّ نه أيض  هزيل عن المغيرة، وحسَّ 
عمر في المسح على النعال  بناخزيمة حديث  بناح على النعلين من حديث أوس، وصحَّ 

 السبتية.
، حديث باب، عن الثوري في المسح على النعلينقالوا: وما ذكره البيهقي من حديث زيد بن الحُ 

 عمر أنه كان يتوضأ ونعاله في رجليه، ويمسح عليهما. بناجيد قالوا: وروى البزار عن 
 القطان. بناحه يفعل، وصح   -صلى هللا عليه وسلم-ويقول: كذلك كان رسول هللا 

ول هللا نة الثابتة عن رسألنه خالف الس   ؛حزم: المنع من المسح على الجوربين خطأ بناوقال 
وخالف اآلثار. هذا حاصل ما جاء في المسح على النعلين  -صلى هللا عليه وسلم-

 والجوربين.
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 14 (003) ائدةسورة امل-أضواء البيان

بين الجور  : إن كان المراد بالمسح على النعلين والجوربين، أن-هللا عنه عفا-قيده قال مُ 
ملصقان بالنعلين، بحيث يكون المجموع ساترا لمحل الفرض مع إمكان تتابع المشي فيه، 

 والجوربان صفيقان فال إشكال.
 غسليوإن كان المراد المسح على النعلين بانفرادهما، ففي النفس منه شيء; ألنه حينئذ لم 

 باألصل، وال بالبدل. رجله، ولم يمسح على ساتر لها، فلم يأت  
 صلى هللا-المصرحة بمنع ذلك بكثرة كقوله  والمسح على نفس الرجل ترده األحاديث الصحيحة

 ."وهللا تعالى أعلم ،«ويل لألعقاب من النار»: -عليه وسلم
لم يغسل  ه شيء؛ ألنه حينئذٍ وإن كان الُمراد المسح على النَّعلين بانفرادهما، ففي النفس من

 ألن النعل ال تستوعب الرِ جل، فيبقى من محلِ  الفرض ما ليس بمغسول وال ممسوح. رجله؛
 .............طالب:

 شو؟
 ................طالب:

 صارت خف.
 ................طالب:

 ما صارت نعل، صارت خف، فال تدخل في الكالم....إذ كانت ساترة لمحل  
 ،...لجوربأن المسح على النعل وا . ووجهإن كان الُمراد المسح على النَّعلين بانفرادهمايقول: و 

ا، ففي وإن كان الُمراد المسح على النَّعلين بانفرادهممسح على النعلين والجوربين يعني: معا. 
كعب . ألنه يبقى تحت الالنفس منه شيء؛ ألنه حينئٍذ لم يغسل رجله ولم يمسح على ساتٍر له

ا ال يستره النعل مما فرضه الغسل، فيبقى ال ماسح وال غاسل، ال ماسح على ساتر وال غاسل م
 للقدم التي يجب غسلها فلم يأِت باألصل وال بالبدل.

 ..................طالب:
إذا ما خلع، أكثر الِخفاف، أكثر الخفاف الموجودة باألسواق نعال حكمها؛ ألنها تحت الكعب، 

 جورب ولم يخلعها صارت في حكم الواحد.فإذا لبسها على 
 ............طالب:

 وعلى طهارة ولم يخلعها.
 ................طالب:
 شلون؟
 ..........طالب:

 خلعت، ما خلع إال أحدهما، فهما في حكم الواحد، وهللا ذا جزء لكن في حكم الواحد ما دام ماه
 أعلم.
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 15 ضرياخل معالي الشيخ عبد الكريم

 .............طالب:
 ما يتابع. اللي عنده مشكلة. ما يتابع مع أفضل الخفاف

 ...................طالب:
 يقول: أنا أحيانا أطلع من البيت وأمشي وال أحس  أن الخف سقط. يسألني أنا، بعض المرضى

 .............طالب:
 .يعني مرضى السكر المتقدم، يحصل معهم األمر

راب على اختالف ا يا شيخ طالب:  إيشلعلماء سابقا، الحين على كالمك، الخروق في الش 
 المخرج منه؟

 المخرج إنك تفقده.
 .كبيريترتب عليها بطالن صالة وال إذا كان الخرق ال إيش يعني .. طالب:

 هذا على حسب من تقلدال، 
 أنا بامشي معك يا شيخ. طالب:

 إذا كان يسيربعيد األمر، اإلنسان، المشقة تجلب التيسير،  مشقة أو إذا وجدتمشي معي، أحيانا 
 ا ال ي رى.د  ج

 .يصلي أمامكاآلن بعض الناس  طالب:
 .معروف

وكون اإلنسان يميل ويجنح ليس معناه أنه يلغي ألن األقوال ما هي بحجر، واألمر فيه سعة، ...
 ال. أقوال اآلخرين.

 جزاك هللا خير. طالب:
 هللا يبارك. أستغفر هللا.

  ..........طالب:
 يها؟لكن مسحه عليها، ثبت أنه مسح علإي، 

 ..........طالب:
 ال ال

 الشفاف.أحسن هللا إليك يا شيخ..... طالب:
 يظهر منه البشرة ال يجوز المسح عليه. الذي

 


